DLA GRUP POWYŻEJ 3 OSÓB, CENY UCZESTNICTWA
BĘDĄ USTALANE INDYWIDUALNIE. W TAKIM WYPADKU
PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM DZIAŁEM SPRZEDAŻY

ORGANIZATOR:

PARTNER PROGRAMOWY:

PATRON MEDIALNY:

CERTYFIKOWANY
ekspert rynków

& kapitałowych
relacji inwestorskich
12 CZERWCA 2014, WARSZAWA

Program dedykowany
jest dla:

Zdobędziecie Państwo wiedzę
i umiejętności z zakresu:

Dyrektorów i Managerów
odpowiedzialnych za relacje
inwestorskie, działów ekonomicznych,
prawnych, osób zajmujących się
szeroko pojętym marketingiem
i PR, dyrektorów finansowych,
przedstawicieli spółek będących na
GPW i NewConnect oraz pozostałych
organizacji mających styczność
z rynkiem kapitałowym.

• Zagadnień prawnych
• Analizy makro w praktyce
• Metod wyceny spółek przez inwestorów
ͧͧ Oceny modelu biznesowego 			
i analiza danych finansowych
ͧͧ Omówienia metod wycen w tym metody
dochodowej i porównawczej
ͧͧ Przykładów wyceny spółki giełdowej
• Sposobów modelowania relacji inwestorskich

•

PROWADZENIE CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ:
• MICHAŁ STOPKA, PREZES ZARZĄDU, ABA CONSULTING
ANDRZEJ MIKOSZ, RADCA PRAWNY, B. MINISTER SKARBU PAŃSTWA,
OBECNIE PARTNER, K&L GATES, WARSZAWA

Top Consulting S.A. Ul. Marszałkowska 58 lok. 54, 00-545 Warszawa, tel: +48 22 460 51 00, fax: +48 22 460 51 29, www.topconsult.pl

CERTYFIKOWANY EKSPERT RYNKÓW KAPITAŁOWYCH
I RELACJI INWESTORSKICH

PROGRAM
9:30 – 10:30
Zagadnienia prawne
• Obowiązki informacyjne spółek, członków
zarządów i rad nadzorczych – regulacje
prawne
• Informacja poufna
10:40 – 12:00
Analiza makro w praktyce
• Wpływ danych makroekonomicznych na
giełdę
• Wstęp do wyceny
• Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne
12:40 – 13:30
Praktyczne metody wyceny spółek przez
inwestorów: Moduł I
• Omówienie najczęściej stosowanych
metod wycen w tym metody dochodowej
i porównawczej
13:40 – 14:30
Praktyczne metody wyceny spółek przez
inwestorów: Moduł II
• Ocena modelu biznesowego i analiza danych
finansowych
• Przykład wyceny spółki giełdowej
14:40 – 16:00
Jak powinny wyglądać modelowe relacje
inwestorskie?
• Strona www
• Informacje w sprawozdaniach finansowych
• Kontakt spółki z inwestorami
• „Trudne sytuacje”
• Wartość firmy a notowania spółki na giełdzie
• Dlaczego warto mieć dobre relacje
z inwestorami?

HARMONOGRAM
9:15

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
I PRZERWA POWITALNA
9:30
ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ
12:00 – 12:40 PRZERWA OBIADOWA
14:00 – 14:15 PRZERWA KAWOWA
16:00
ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
I ROZDANIE DYPLPMÓW
UCZESTNICTWA
Top Consulting S.A. tel: +48 22 460 51 00, fax: +48 22 460 51 29
Ul. Marszałkowska 58/54, 00-545 Warszawa, www.topconsult.pl

12 CZERWCA 2014, WARSZAWA

Informacja o prowadzących
MICHAŁ STOPKA

Prezes Zarządu, ABA Consulting
Redaktor: Michał Stopka Inwestor Profesjonalny
W latach 2009-2012 byłem odpowiedzialny za wyniki inwestycyjne części portfela akcyjnego w Funduszu Emerytalnym
ING. Pomimo, że OFE ING jako inwestor
instytucjonalny miał największe aktywa w
Polsce: około 60 mld zł, za moich czasów
Fundusz Emerytalny ING miał najlepszy
wynik wśród 14 OFE: OFE ING ma najlepszy wynik w rankingu KNF za ostatnie 3
lata:-).
Wywiad na temat mojej pracy w ING PTE ukazał się w Equity Magazine: Skuteczne inwestycje wymagają pasji. ” O dużych pieniądzach,
skutecznych inwestycjach i przewadze analizy fundamentalnej rozmawiamy z Michałem Stopką „
Wcześniej w latach 2007-2009 pracowałem jako analityk akcji w Funduszu Emerytalnym Pocztylion, który również miał wtedy bardzo
dobre wyniki inwestycyjne: Zmiana pracy na ING PTE oraz podsumowanie wyników OFE Pocztylion za poprzednie 2 lata, kiedy tam
pracowałem.
Przed pracą zawodową w latach 2000-2007 zdobywałem doświadczenie jako inwestor indywidualny, co bardzo pomogło mi później
osiągać ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne w pracy zawodowej.
Ponadto w latach 2007-2009 prowadziłem blog: www.michalstopka.
pl, który odwiedzało kilkadziesiąt tysięcy osób miesięcznie. W tamtym okresie opisałem wiele rzeczy związanych z inwestowaniem, jak
również postawiłem kilka prognoz dotyczących rozwoju sytuacji gospodarczej Polski w latach 2009-2012. Z perspektywy czasu okazały
się one w większości aspektów trafne: Jak sprawdziły się moje tezy
dotyczące polskiej gospodarki dla lat 2009-2012?.
Do pisania bloga powróciłem we wrześniu 2012 r., po tym jak zrezygnowałem z pracy w Funduszu Emerytalnym ING, gdyż postanowiłem, że chcę się realizować w zakresie indywidualnego inwestowania
oraz szkoleń: Rezygnacja z pracy w ING Funduszu Emerytalnym, czyli
zrobiłem to co większość osób chciałaby zrobić, ale nie ma odwagi:-)
W rozwoju moich umiejętności inwestycyjnych wiele pomogło mi
też uczestniczenie w Programie CFA: Tytuł CFA oraz studia dzienne w
Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Studiując na SGH założyłem
również Studenckie Koło Naukowe Klub Inwestora, które obecnie jest
jednym z największych kół naukowych. Byłem jego prezesem i zajmowałem się kwestiami merytorycznymi dotyczącymi inwestowania.

ANDRZEJ MIKOSZ

Radca prawny, b. Minister Skarbu Państwa
obecnie Partner, K&L Gates, Warszawa
Andrzej Mikosz jest radcą prawnym i Partnerem w warszawskim biurze K&L Gates.
Jego praktyka koncentruje się na obsłudze transakcji na rynku kapitałowym oraz
fuzjach i przejęciach. Andrzej Mikosz jest
również uznanym specjalistą w sprawach
władztwa korporacyjnego (corporate
governance). Przed rozpoczęciem współpracy z K&L Gates, Andrzej Mikosz pełnił
funkcję Ministra Skarbu Państwa, którego
kompetencje w Polsce obejmują prywatyzację i zarządzanie aktywami
państwowymi. W latach 1998-2000 był członkiem Komisji Papierów
Wartościowych i Giełd oraz specjalnym doradcą Ministra Rolnictwa,
odpowiedzialnym za strategię prywatyzacji przemysłu cukrowniczego, rozwój giełd towarowych oraz reformę systemu przechowywania
i finansowania artykułów rolnych. Andrzej Mikosz opublikował wiele
artykułów dotyczących prawa papierów wartościowych, prawa spółek
handlowych, a także kwestii związanych z nadzorem właścicielskim.
Wprowadził do polskiego prawa koncepcję warrantów subskrypcyjnych w jej obecnym znaczeniu.

Certyfikowany ekspert rynków kapitałowych
i relacji inwestorskich
12 czerwca 2014, Warszawa
PROSIMY WYPEŁNIĆ FORMULARZ I PRZESŁAĆ DO:

PATRYCJA SŁOCIŃSKA
Hasło „ Relacje Inwestorskie”
pslocinska@topconsult.pl
tel.: +48 22 460 51 33
fax: +48 22 465 81 87
1. ORGANIZATOR:

4. KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU:

1150 PLN + VAT do 30.05.2014
1250 PLN + VAT od 31.05.2014
5. SPOSOBY PŁATNOŚCI:
Przelew bankowy
Bank Pekao SA nr: 67 1240 6003 1111 0010 4773 5069

6. POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA:

Top Consulting S.A.

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu
potwierdzenie uczestnictwa oraz fakturę pro-forma.

ul. Marszałkowska 58 lok.54
00-545 Warszawa
KRS 0000305922

7. FAKTURA:

NIP 526-00-36-635

Płatność w terminie 7 dni od otrzymania faktury VAT.

2. ZAMAWIAJĄCY:
Firma: ...........................................................................................
......................................................................................................
Adres: ...........................................................................................
......................................................................................................
Telefon: .........................................................................................
Imię: ..............................................................................................
Nazwisko: .....................................................................................
......................................................................................................
Stanowisko: ..................................................................................
......................................................................................................
E-mail: ..........................................................................................
Imię: ..............................................................................................
Nazwisko: .....................................................................................
......................................................................................................

Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszym zamówieniem poddawane
będą rozstrzygnięciu sądu powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby
„TOP CONSULTING” S.A., według prawa polskiego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/zamawiającego
przez „TOP CONSULTING” S.A., zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach marketingowych oraz związanych
z organizacją szkolenia/konferencji.”

8. ODWOŁANIE ZGŁOSZENIA:
W przypadku odwołania zgłoszenie w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 50% całości kosztów.
W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie
zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga zachowania formy pisemnej.
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów w przypadku wystąpienia sytuacji
niezależnej od organizatora.
OPÓŹNIENIA W ZAPŁACIE NALEŻNOŚCI - W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności w wyznaczonym terminie, zostaną naliczone odsetki ustawowe w
wysokości maksymalnej.
REZERWACJA HOTELU - Noclegi w hotelu nie są wliczone w cenę szkolenia.
W celu uzyskania informacji dotyczących rezerwacji pokoi prosimy o kontakt.
ORGANIZATOR - zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie
szkolenia oraz prawo do odwołania szkolenia bez podania przyczyn.

Stanowisko: ..................................................................................
......................................................................................................
E-mail: ..........................................................................................

3. DANE DO FAKTURY:
Firma: ...........................................................................................
......................................................................................................
Adres: ...........................................................................................
......................................................................................................
NIP:...............................................................................................

...............................
podpis

...............................
data i pieczątka

Top Consulting S.A. Ul. Marszałkowska 58 lok. 54, 00-545 Warszawa
tel: +48 22 460 51 00, fax: +48 22 460 51 29, www.topconsult.pl

